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E

ste número inaugura uma nova fase da Carta Internacional. Criada em 1993,
a Carta Internacional foi incorporada pela Associação Brasileira de Relações
Internacionais, ABRI, a partir de 2011. Em Editorial do vol. 6, nº 1 de 2011, o então
Presidente da ABRI, Paulo Esteves, firmou o compromisso da associação com o periódico,
rememorou a história da revista e mostrou como sua trajetória, de certa forma, expressava
o processo de estruturação do campo das relações internacionais no Brasil, para o qual a
publicação contribuiu significativamente. A ABRI se comprometia, naquele momento, não só
a preservar, mas, também, a intensificar a relevância da Carta Internacional nesse processo.
Completam-se, com este número, 10 edições da Carta sob a responsabilidade da ABRI.
Um expressivo grupo de estudiosos das Relações Internacionais, dentre autores, pareceristas,
editores e leitores, tem contribuído para a consolidação da revista como um periódico de
referência da área no Brasil.
Expressamos nossos agradecimentos a todos os colaboradores, em especial à equipe
que encerra suas atividades na editoria da Carta, composta pelo editor chefe, Paulo Pereira,
e pelo editor assistente Fabrício Chagas Bastos. Ambos atuaram diretamente no processo
de incorporação da Carta pela ABRI, responsabilizando-se por sua reestruturação e efetiva
integração à perspectiva editorial e à dinâmica da Associação. Seu trabalho foi fundamental
também para a regularização da periodicidade das publicações, sempre observando o zelo pelos
critérios quanto à qualidade dos artigos científicos publicados.
A Carta Internacional renovou sua equipe editorial, atualmente composta por quatro
pessoas: a editora chefe, Matilde de Souza, a editora associada, Letícia Carvalho, e os editores
assistentes, Mateus Santos da Silva e Rebeca Caeiro. Esta nova equipe já se encontra em
plena atividade, sendo responsável pela edição deste número que ora apresentamos à nossa
comunidade. Para fechar as edições de 2015, a atual equipe editorial prepara um número
especial a ser lançado em breve, a partir da seleção de trabalhos apresentados no 5º Encontro
da Associação Brasileira de Relações Internacionais, realizado em 2015.
Com o apoio da atual Diretoria da ABRI, à qual agradecemos na pessoa do Presidente,
Eugênio Diniz, a nova equipe editorial da Carta Internacional vem trabalhando no sentido de
consolidar a política editorial da revista e promover mudanças mais significativas nas regras
de submissão de artigos, para aprimorar a qualidade da publicação, além de melhor assegurar
a observância de critérios universais e atender aos padrões internacionais de qualidade
de periódicos científicos. Além disso, a partir de 2016, a revista publicará 3 números por
ano, visando aprofundar sua contribuição para a comunidade de Relações Internacionais.
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Serão aceitos artigos em português e em inglês, tendo em vista promover maior grau de
internacionalização do periódico e da nossa comunidade de RI.
Dentre os desafios que se colocam para a equipe editorial no futuro próximo, destacamos
a necessidade de dinamizar a publicação dos três números anuais previstos, reduzindo o tempo
entre a submissão do artigo e a decisão editorial, sem deixar de observar o rigor na seleção
dos trabalhos e na avaliação cega por pares; aumentar a visibilidade da Carta, apostando na
ampliação do número de colaboradores e de leitores, na ampla divulgação das publicações
nas diversas redes atualmente disponíveis; manter a sintonia entre a política editorial e as
perspectivas da Associação Brasileira de Relações Internacionais, não apenas no que se refere
à estruturação das áreas temáticas que organizam o debate do campo no interior da ABRI, mas
também a demarcação do campo específico de RI e suas balizas próprias, permanecendo, ao
mesmo tempo, aberta à recepção de novas abordagens, novos temas, novas agendas.
Por fim, pretendemos um progressivo ajuste da proposta editorial, do desenho e da
performance da publicação, no sentido de adequá-la aos critérios internacionais tendo em vista
alcançar sua indexação em bases mundialmente reconhecidas, ombreando a Carta Internacional
às melhores e mais respeitadas revistas científicas de Relações Internacionais. É nosso
compromisso enfrentar tais desafios.

4 |

Matilde de Souza

